
 

 Företags kompetensbehov: Utmaning för kommuner 1 

 

  

  

 

Företags kompetensbehov: 

Utmaning för kommuner 
SKL-ENKÄT TILL NÄRINGSLIVSANSVARIGA I KOMMUNERNA  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 Företags kompetensbehov: Utmaning för kommuner 2 

Förord 
Medarbetare som har förmåga och vilja att nå verksamhetens mål är viktiga 

inom både privat och offentlig sektor. Men att rekrytera och få till en god 

kompetensförsörjning har blivit en allt större utmaning.  

Arbete för bättre matchning mellan utbud av och efterfrågan på arbetskraft 

pågår på olika nivåer. Området är dynamiskt med många olika aktörer, men 

också svårt att överblicka. Till exempel saknas en samlad bild av kommunernas 

arbete för att möta näringslivets behov av kompetens. För att bidra till en sådan 

bild och fånga medlemmarnas utvecklingsbehov genomförde SKL våren 2014 

en enkät som omfattar alla landets kommuner.  

I en tidigare rapport har vi kartlagt omfattningen av våra medlemmars 

engagemang i socialfondsprojekt riktade till företag. Med Företagens 

kompetensbehov: Utmaning för kommuner vill vi bland annat bidra med 

kunskap om kommunernas faktiska arbete, om deras syn på kompetens-

försörjning till näringslivet och om kommuners respektive företags ansvar och 

möjligheter.  

För enkät, analys och sammanställning av resultat står Linda Ahlford och Lena 

Lundström vid avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges 

Kommuner och Landsting. 

Ett tack till er i kommuner och regioner som genom workshops, intervjuer och 

nätverk har gett oss kunskap och perspektiv. 

Klepke Text&Utbildning har bearbetat innehållet språkligt.  

 

Stockholm i mars 2015 

Gunilla Glasare   Jan Heimdahl  

Avdelningschef  Tf sektionschef 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

Sveriges Kommuner och Landsting 
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Sammanfattning  
Sveriges Kommuner och Landsting har via en enkät till näringslivsansvariga i 

samtliga kommuner sökt kunskap om kommunernas arbete för att möta 

näringslivets behov av kompetensförsörjning. Svaren visar att: 

 

 3 av 4 kommuner har genomfört insatser för att främja företagens 

kompetensförsörjning.  

 2 av 3 kommuner uppger att de lokala företagen anser att det råder brist 

på personer med rätt kompetens att anställa. 

 9 av 10 kommuner deltar i något kommunöverskridande samarbete som 

rör näringslivets behov av kompetens.  

 En tredjedel av de svarande är tveksamma till om det är kommunens 

uppgift att arbeta med näringslivets behov 

 Det vanligaste syftet med kommunernas arbete är att det ska finnas 

utbildningssystem som matchar individens kompetens med företagens 

rekryteringsbehov. Hälften av kommunerna menar att ungas kunskap 

om möjliga yrken och utbildningsvägar brister.  

 För storstadsförorter är huvudsyftet med insatserna att arbetslösa får 

arbete. För glesbygdskommuner är det viktigast att befintliga företag 

stannar och utvecklas på orten.  

 3 av 5 kommuner anser att den viktigaste förutsättningen för god 

kompetensförsörjning är kontinuerlig och nära dialog med företag för 

att tidigt fånga upp kommande kompetensbehov.  

 Dialog med företag i olika former och forum för att diskutera och ta sig 

an behov av kompetensförsörjning är den vanligaste insatsen.  

 35 procent av kommunerna anser att de lokala företagen har god 

kunskap om sitt kompetensbehov på längre sikt.  

 Enligt kommunerna kan företagen förbättra sin kompetensförsörjning 

genom att erbjuda praktikplatser, informera om sin bransch samt 

engagera sig i undervisning och olika forum.  
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 Kommunerna är engagerade i både yrkeshögskola, teknikcollege och 

vård- och omsorgscollege. Medan collegekonceptet tycks tillämpas 

oberoende av befolkningsstorlek, är det framför allt större kommuner 

som är engagerade i yrkeshögskolan.  

 Yrkeshögskolan är uppskattad som utbildningsform men får kritik för 

långa ledtider, liten volym och kortsiktighet.  

 30 procent av kommunerna anser att programråden på gymnasiets 

yrkesprogram fungerar väl för att matcha utbildning och lokala företags 

behov. 

 Endast 1 av 10 svarande anser att högskola/universitet och lokala 

företag har en bra samverkan och överför kunskap mellan varandra. 
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Inledning 

Bakgrund 

Kommuner och företag är beroende av varandra på flera olika sätt. Det svenska 

näringslivet behöver en välfungerande närmiljö, det gäller även de företag som 

har en internationell marknad. Kommuner ansvarar för kommunikationer, mark 

och lokaler och andra viktiga omvärldsfaktorer för företag. För att kunna 

rekrytera och behålla arbetskraft är även kommunernas arbete med boende-

miljöer, skola, kultur och föreningsliv viktigt. 

Kommuner har flera skäl att arbeta för att möta näringslivets behov av 

kompetensförsörjning. Företagen ser brist på lämplig arbetskraft som det näst 

största hindret för tillväxt, enligt Tillväxtverket. En konsekvens är att tillväxt-

möjligheter går förlorade, andra kan vara nedläggning eller flytt från orten som  

i sin tur leder till förlorade arbetstillfällen och minskad skattekraft. Genom att 

arbeta med frågan kan kommuner lättare förutse vilka kompetenser som 

kommer att behövas på längre sikt och därmed agera strategiskt inför framtiden. 

Vi vill understryka att det är både självvalt och frivilligt för kommunerna att 

arbeta specifikt med företagens behov av kompetensförsörjning. 

Förutsättningar och avgränsningar 

Företagens kompetensbehov: Utmaning för kommuner bygger på en enkät till 

näringslivsansvariga i samtliga 290 kommuner som SKL genomförde under 

våren 2014. Före utskicket gjorde vi ett 15-tal intervjuer i ett begränsat, men 

spritt, urval av kommuner för att testa olika frågeställningar. Vi lät också en 

testgrupp kommentera enkäten i dess första version. Citaten i rapporten kommer 

från intervjuerna samt från enkätens ”öppna svar”. 

Innehållet i enkäten rör dels kommunernas syn på sitt eget arbete med 

kompetensförsörjning till näringslivet, dels kommunens respektive företagens 

ansvar och möjligheter, faktiska insatser, samarbeten med andra aktörer samt 

kommunernas syn på förutsättningar och brister.  

Vi har med något undantag avgränsat oss till kommunernas arbete i relation till 

lokala företags behov av kompetensförsörjning, till sammanhang där både 

kommun och näringsliv är involverade och till insatser som är frivilliga och 

planerade.  

Rapporten täcker därmed inte faktorer som är generellt betydelsefulla för att 

attrahera arbetskraft, såsom exempelvis tillgång till bostäder, infrastruktur, 
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kulturutbud och skolor. Den rör heller inte kompetensutveckling för enskilda 

personer. 

Vi valde att vända oss till näringslivsansvariga, men är väl medvetna om att 

även verksamhetsområden som utbildning och arbetsmarknad är berörda. 

Huvudansvaret för de insatser vi frågat om kan ligga inom olika verksamheter i 

olika kommuner och det påverkar möjligheterna att få in heltäckande svar. 

Givetvis finns till exempel näringslivsinsatser som även syftar till att lösa 

arbetslöshet, och utbildningsinsatser som naturligt riktar sig till arbetslivet i ett 

övergripande syfte, utan uppdelning i privat och offentligt. Likaså görs många 

insatser i oplanerade, akuta lägen, som till exempel varsel eller hot om 

nedläggning.  

”Skitsvårt. Att utbilda för en framtid vi inte vet något om. 

Företagen har själva ofta inte kunskap om vad de behöver. 

Kanske de inte behöver en tekniker till, utan en 

personalvetare.” 

Svarsfrekvens och kommungrupper 

198 av samtliga 290 kommuner besvarade enkäten. Det motsvarar en svars-

frekvens på 68 procent, vilket är en statistiskt tillförlitlig nivå.  

Ett par faktorer gör att resultaten ändå ska tolkas med viss försiktighet. Att 

kompetensförsörjningsfrågorna spänner över flera verksamheter i kommunerna, 

innebär att området är svårt att överblicka för en enskild svarande.  

Svarsfrekvensen varierar också mellan olika kommungrupper. Med 

kommungrupper menar vi SKL:s indelning, som är baserad på befolknings-, 

pendlings- och näringslivsstrukturer. Vi har i rapporten emellanåt brutit ned 

resultaten på kommungrupper för att se om kommunernas olika förutsättningar 

vad gäller befolknings- och näringslivsstruktur har betydelse för utfallet. 

Kommungruppernas beteckningar är då kursiverade. Kommungrupperna större 

städer och kommuner i glesbefolkad region har svarsfrekvenser under 60 

procent och resultaten bör tolkas med viss försiktighet, medan kommungruppen 

storstäder tyvärr faller bort helt. 

Mer information om svarsfrekvens och kommungrupper finns i bilaga i slutet av 

rapporten.  

DEFINITION AV KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

I SIS standard om ledningssystem för kompetensförsörjning definieras begreppet 
kompetensförsörjning som ”process i organisationen för att fortlöpande säkerställa rätt 
kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov”.  

Kompetens definieras som ”förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa 
kunskap och färdigheter”.  
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Övergripande om 

kommunernas arbete 
77 procent av kommunerna som besvarat enkäten har under det senaste året 

genomfört någon insats i syfte att främja företagens kompetensförsörjning. Mer 

om insatserna följer i kapitel 4.  

 

 

 

16 procent av kommunerna uppger att de inte har genomfört några särskilda 

insatser i syfte att främja företagens kompetensförsörjning. I stort sett samtliga 

har angett en eller flera orsaker till det. I de öppna svaren hänvisar de främst till 

att andra tar ansvar för frågorna, exempelvis arbetsförmedling eller regionala 

aktörer. En del menar att kommunen måste prioritera användningen av sina 

resurser. Ett fåtal uppger att kommunen prioriterar kommunens egna 

kompetensförsörjningsbehov. Några anger att företagen inte behöver stöd från 

kommunen.  

 

”Vi har en regional arbetsmarknad. Denna fråga bör 

behandlas utifrån ett regionalt perspektiv.”  

Ja 
77% 

Nej 
16% 

Vet inte 
7% 

Har kommunen genomfört några insatser under de senaste 
12 månaderna? 

Antal svarande kommuner: 197 
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I svaren syns också tänkbara strukturella förklaringar som beror på 

pendlingsmönster samt kommunstorlek. De kommuner som uppger att de inte 

genomfört insatser återfinns främst i kommungrupper där den förvärvsarbetande 

befolkningen i stor utsträckning pendlar till arbete i en annan kommun, det vill 

säga förortskommuner till större städer samt pendlingskommuner.  

Storlek har också en viss betydelse. Bland kommuner med färre än 20.000 

invånare är det fler som inte arbetar med frågan.  

Politisk förankring 

För att få en uppfattning om tyngden på frågor som rör näringslivets 

kompetensförsörjning, frågade vi om kommunen under mandatperioden tagit 

beslut om att främja företagens kompetensförsörjning i något politiskt organ. 

Svaren visar att 45 procent av kommunerna har ett sådant beslut taget i full-

mäktige, kommunstyrelse eller annan nämnd. 37 procent har inte ett politiskt 

övergripande beslut. 18 procent av de svarande vet inte om det finns ett beslut 

eller inte.  

Det är alltså 77 procent av kommunerna som svarat att de gör insatser, medan 

en lägre andel (45 procent) svarat att de har ett beslut. Svarsmönstret följer en 

viss logik. Till exempel är både andelen insatser och andelen beslut lägre i 

kommungrupperna förortskommuner till större städer och pendlingskommuner 

än i övriga grupper.  

Kvar finns ändå många kommuner som genomför insatser utan ett övergripande 

politiskt beslut. En förklaring kan vara att insatser som till exempel dialog med 

näringslivet är en del av ordinarie verksamhet och inte bedöms behöva särskild 

politisk förankring.  

En kommunal uppgift? 

Bland de som besvarat enkäten anser 65 procent att det är en kommunal uppgift 

att främja företagens kompetensförsörjning. Det är färre än de 77 procent som 

svarat att kommunen gör insatser. En tredjedel är tveksamma, eller anser att det 

inte är en kommunal uppgift.  

Sex av tio kommuner menar att en huvuddel av kommunens insatser avser 

kompetensförsörjning till hela arbetslivet, det vill säga för både egna och 

företagens behov. Det kan vara en rimlig och praktiskt tillämpbar hållning.  Att 

det likafullt är vanligt med kommunala projekt som riktar sig enbart till 

näringslivet framgår både av enkätsvaren och till exempel SKL-rapporten 

Socialfondsprojekt: Kompetens för företag från 2014.  

Kompetensförsörjning är en fråga med såväl nationell som regional och lokal 

bäring. Kommuner behöver förhålla sig till myndigheter, regioner, intresse- och 

branschorganisationer med flera. Det kan innebära samarbete eller att man helt 

avstår med hänvisning till exempelvis Arbetsförmedlingens uppdrag.  
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Kommunernas syfte  
Insatser som rör näringslivets kompetensförsörjning genomförs inom olika 

verksamhetsområden i kommunen – främst näringsliv, utbildning, arbets-

marknad – och kan därmed ha olika utgångspunkter och mål. I enkäten frågade 

vi efter kommunens övergripande syfte med de insatser som handlar om 

företagens kompetensförsörjning. De svarande fick välja upp till tre av nio 

alternativ.  

Nedanstående tre syften hamnar i topp, i nämnd ordning. 

 Att det finns utbildningssystem som matchar individens kompetens med 

företagens rekryteringsbehov.  

 Att underlätta för företagen att få tillgång till rätt kompetens.  

 Att öka attraktiviteten och skapa en god livsmiljö som gynnar 

inflyttning och nyetablering av företag.  

 

 

 

De två första syftena rör matchning mellan utbud av och efterfrågan på arbets-

kraft. De är också de två enskilt viktigaste syftena i arbetet med näringslivets 

kompetensförsörjning för flera kommungrupper, nämligen större städer, 

pendlingskommuner, varuproducerande kommuner samt kommuner i 

tätbefolkad region. Det motsvarar sammanlagt 171 av kommunerna i Sverige. 
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I figuren nedan syns samtliga svarsalternativ och det framgår att närings- och 

utbildningspolitiska syften sammantaget kommer före arbetsmarknadspolitiska. 

Det kan vara en effekt av att det är näringslivsansvariga som besvarat enkäten, 

men även strukturella förutsättningar slår igenom. 

För kommungruppen storstadsförorter (38 av landets kommuner) är det 

viktigaste syfte med arbetet att de arbetslösas möjlighet till anställning ökar. 

Glesbygdskommunerna (20 av landets kommuner) har som viktigaste syfte att 

befintliga företag stannar och utvecklas på orten.  

 

 

 

 

 

58% 

55% 

41% 

40% 

38% 

32% 

24% 

8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Att det finns utbildningssystem som
matchar individens kompetens med

företagens rekryteringsbehov.

Att underlätta för företagen att få
tillgång till rätt kompetens.

Att öka attraktiviteten, skapa en god
livsmiljö som gynnar inflyttning och

nyetablering.

Att befintliga företag stannar och
utvecklas på orten.

Att bredda elevers kunskap om olika
yrken och vägarna dit för att stärka

dem inför arbetsliv och fortsatta
studier.

Att arbetslösas möjlighet till
anställning ökar.

Att stärka företagen i deras långsiktiga
planering för kompetensförsörjning.

Att de utbildningar som kommunen
ansvarar för har hög kvalitet och

många sökande.

Kommunens övergripande syfte i arbetet med företagens 
kompetensförsörjning 

Antal svarande kommuner:  189 

Tre svarsalternativ 
kunde väljas. 
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Olika typer av insatser 
Av enkätsvaren framgår som nämnts att merparten av kommunerna, 77 procent, 

genomfört insatser för att främja näringslivets kompetensförsörjning under året. 

Kommunerna kunde välja bland sju givna alternativ för genomförda insatser, 

samt lämna öppna svar. 

De givna alternativen kan lite grovt delas in i två grupper. Den ena gruppens 

alternativ är mer enhetliga och i viss mån nationellt utformade utbildnings-

insatser. De andra är mer lokalt och regionalt utformade dialog- och samarbets-

insatser. Samtliga alternativ är frivilliga insatser som involverar både kommun 

och företag.  

 Utbildning inom yrkeshögskola. 

 Utbildning inom teknikcollege. 

 Utbildning inom vård- och omsorgscollege. 

 Återkommande näringslivsträffar (frukostmöten, företagsbesök, 

nätverksträffar) där kompetensförsörjning har behandlats. 

 Medverkan i forum/råd/branschnätverk eller liknande med huvudsakligt 

syfte att behandla kompetensförsörjningsfrågor. 

 Systematiskt matchningsstöd för enskilda företag vid uppkomna 

rekryteringsbehov. 

 Samarbete med högskola/universitet för att utforma utbildningar som 

matchar det lokala näringslivets behov. 

 Öppna svar. 

Alternativen är ett försök att fånga de variationer som finns i kommunernas 

arbete och samtidigt få överblick. I de intervjuer som föregick enkäten blev det 

till exempel tydligt att kommunerna lyfte olika typer av insatser, och att de 

definierade insatser för näringslivets kompetensförsörjning på olika sätt. Allt 

från enskilda projekt och företagsbesök till större utbildningssatsningar 

nämndes, liksom både akut problemlösning och insatser med förväntad effekt 

om flera år. Det som en kommun såg som en insats, till exempel att satsa på ett 

näringslivsbolag, var snarare en organisatorisk fråga för en annan.  

Alternativen ovan är inte tillräckliga för att fånga alla lokala projekt som pågår, 

utan är de insatser vi uppfattat som de mest förekommande.  

Nedan följer en kommenterad sammanfattning av resultaten.  
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Mängd insatser 

Kommungruppen större städer har störst bredd i sitt arbete, det vill säga 

använder flest olika typer av insatser. Undersökningen säger dock inget om 

volym, det vill säga hur mycket tid och pengar en kommun lägger på en viss 

insats, eller hur mångfacetterad den är.  

I kommungrupperna förortskommuner till större städer samt pendlings-

kommuner, som båda har en arbetspendlande befolkning, har flest, runt en 

tredjedel, svarat att de inte gör några insatser. Dessa kommuner ligger i 

konsekvensens namn lågt även för olika typer av insatser. Även glesbygds-

kommuner ligger generellt lågt.  

I figuren nedan syns fördelningen av insatser, här fördelat på kommunstorlek.  

 

73% 

45% 

25% 

18% 

42% 

57% 

34% 

41% 

42% 

41% 

27% 

32% 

73% 

76% 

56% 

64% 

65% 

71% 

47% 

45% 

23% 

37% 

20% 

21% 

58% 

31% 

27% 

27% 

15% 

16% 

17% 

7% 

0% 20% 40% 60% 80%

50 001 eller fler invånare

20 001 - 50 000 invånare

10 001 - 20 000 invånare

10 000 eller färre invånare

Vilka insatser har kommunen genomfört? 

Utbildning inom yrkeshögskola.

Utbildning inom teknikcollege.

Utbildning inom vård- och omsorgscollege.

Återkommande näringslivsträffar där kompetensförsörjning har behandlats.

Medverkan i forum med huvudsakligt syfte att behandla komp.försörjningsfrågor.

Systematiskt matchningsstöd för enskilda företag vid uppkomna rekryteringsbehov.

Samarb. m. univ./högsk. f. att utforma utb. som matchar lokala näringslivets behov.

Annan insats.

Antal svarande kommuner: 190 

Svarsalternativen  nej och vet inte 
redovisas inte i diagrammet. 
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Dialoger och forum 

Kommunerna anser att en nära dialog med företagen är den viktigaste 

förutsättningen för att förstå långsiktiga kompetensbehov och skapa en god 

kompetensförsörjning. (Se kapitel 5) 

 Närmare 7 av 10 kommuner ordnar näringslivsträffar eller liknande 

där kompetensförsörjningsfrågor tas upp regelbundet. Det är den mest 

förekommande insatsen. Träffarna kan vara i form av återkommande 

frukostmöten, nätverksträffar eller företagsbesök där frågan 

kontinuerligt tas upp.  

 

 Varannan kommun medverkar i forum som specifikt rör kompetens-

försörjning, det vill säga branschnätverk, råd och liknande. Medverkan 

varierar med storlek och är högst i gruppen 20.000-50.000 invånare. 

Turism- och besöksnäringskommunerna utmärker sig genom att 8 av 10 

ingår i dylika forum.  

Andra sätt att fånga företags kompetensbehov är enkäter, systematiska 

inventeringar och liknande från kommuner till företag, vilket också före-

kommer, men i mindre omfattning. Det kan vara en resursfråga, men också ett 

medvetet beslut om man menar att god dialog eller inventeringar är det som ger 

bäst och mest tillförlitlig information.   

De kommungrupper som menar att det brister i dialogen mellan företag och 

kommun är framförallt storstadsförorter, större städer och glesbygds-

kommuner.(Se kapitel 5) 

I enkäten bad vi även om uppgifter angående tjänstemannaansvar inom 

kommunen för insatserna, fördelat på utbildning, arbetsmarknad, näringsliv 

eller annan ansvarig. Svaren visar att det är näringslivsansvariga som står för 

näringslivsträffar. Detsamma gäller medverkan i olika kompetensförsörjnings-

forum, men här syns även utbildningsansvariga samt regionförbund och 

företagscentra. 

Yrkeshögskola och college 

Det är stor spridning vad gäller enkätresultaten för kommunernas engagemang i 

yrkeshögskola, teknikcollege och vård- och omsorgscollege. Generellt ligger 

större städer klart högre än snittet i undersökningen, liksom gruppen  

kommuner i glesbefolkad region. Varuproducerande kommuner ligger också 

generellt högt.   

 

 Utbildning inom yrkeshögskola samvarierar med kommunstorlek, ju 

större kommunen är desto större är engagemanget i YH-utbildningar. 

Sett till kommungrupper varierar andelen som uppger att de använder 

yrkeshögskola som insats för kompetensförsörjning till näringslivet från 

6 till 81 procent. Lägst ligger förortskommuner till större städer, högst 

deras grannar, de större städerna.  
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YRKESHÖGSKOLA 

Yrkeshögskola, YH, är en eftergymnasial utbildning på sex månader till uppåt två år 
eller mer, inom en rad olika branscher. Ansökan om medel att få anordna en YH-
utbildning sker i konkurrens mellan både privata och offentliga aktörer till Myndigheten 
för yrkeshögskolan. Både kommuner och regioner är engagerade som 
utbildningsanordnare. De är också delaktiga i samtal om lokala och regionala behov av 
YH-utbildningar. När enkäten gjordes var 95 kommuner ansvariga för YH-utbildningar. 
YH-utbildningar finns över hela landet, och har uttalat syfte att matcha mot behov i 
arbetslivet.  

 

Yrkeshögskolan som form är framgångsrik med ett högt söktryck att få ta del av 

de statliga medlen. En starkt bidragande orsak till populariteten är yrkes-

högskolans uttalade uppdrag att leda till arbete eller företagande som fullt ut 

svarar mot utbildningens inriktning. Med andra ord utgår utbildningen från 

arbetsgivares behov och strävar efter att matcha dessa.  

De öppna svaren i enkäten visar även en tydlig kritik från kommunerna. Den rör 

framför allt YH-utbildningars volym, regionala fördelning, urval och brist på 

kontinuitet. Även ansökningsförfarandet ses som alltför omfattande och 

komplicerat med långa ledtider.  

”Det finns ett behov av att till exempel YH-utbildningar 

snabbare kan sättas igång och att man kanske lokalt har 

möjlighet att skräddarsy utbildningsinsatser utifrån företagens 

behov också.” 

 

 

TEKNIKCOLLEGE 

Teknikcollege är en certifiering med vissa kriterier som är vanligast på gymnasienivå, 
knutet till teknikprogrammet eller andra tekniskt inriktade yrkesprogram. Det kom till på 
initiativ av arbetsgivare, fack och branscher inom Industrirådet och drivs i en ideell 
förening. Tre kommuner i samarbete kan bli certifierad utbildningsanordnare, medan 
näringslivet erbjuder arbetsplatsförlagt lärande etcetera. Parterna ingår i regionala 
styrgrupper. När enkäten gjordes stod 175 kommuner bakom godkända teknikcollege. 



 

 Företags kompetensbehov: Utmaning för kommuner 16 

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE 

Vård- och omsorgscollege är en certifiering och drivs av en ideell förening där privata 
och offentliga arbetsgivare, fack och branscher ingår. Den är kopplad till vård- och 
omsorgs- samt barn- och fritidsprogrammen på gymnasiet. Vård- och omsorgscollege 
syftar, liksom teknikcollege, till att tillgodose behovet av kompetens i arbetslivet. När 
enkäten gjordes stod 160 kommuner bakom vård- och omsorgscollege.  

 

Utbildning genom teknikcollege respektive vård- och omsorgscollege står 175 

respektive 160 kommuner bakom, enligt de nationella föreningarna för 

respektive collegeform. Svarssiffrorna i enkäten motsvarar väsentligt lägre tal. 

Skillnaden kan bero på att college hanteras av kommunernas utbildnings-

förvaltning och inte är fullt ut kända av näringslivsansvariga tjänstemän. Den 

kan också bero på att framför allt vårdcollege anses motsvara främst offentlig 

sektors behov. Ytterligare en förklaring kan vara olika tidpunkt för mätning. Vi 

redovisar resultaten nedan med reservation för skillnaden mellan förekomst 

enligt enkäten och de nationella siffrorna.  

 6 av 10 varuproducerande kommuner står bakom teknikcollege. 

Liknande höga siffror uppger kommungrupperna tät- och glesbefolkad 

region, samt större städer. Förortskommunerna ligger lågt, medan 

pendlings- respektive turismkommunerna ligger strax under 

genomsnittet i enkäten.  

 

 Utbildning inom vård- och omsorgscollege har ett delvis annat 

spridningsmönster. Storstadsförorterna utmärker sig genom att visa 

högre siffror för vård- än teknikcollege, om än fortfarande under snittet. 

Lägst ligger turismkommunerna, medan pendlingskommunerna 

motsvarar genomsnittet i enkäten. Varuproducerande kommuner och 

större städer ligger högre än andra grupper. 

 

 I glesbygdskommuner och kommuner i glesbefolkad region, totalt 36 

kommuner, är teknikcollege lika vanligt som vård- och omsorgscollege. 

 

Förekomsten av college verkar vara mindre beroende av kommunernas storlek 

och i stället variera med kommungrupp, det vill säga med den sammantagna 

närings-, pendlings- och befolkningsstrukturen. Det skulle kunna tyda på att 

collegeformerna ses som, eller faktiskt är, mer tillgängliga även för mindre 

kommuner att erbjuda sina invånare. Det är i så fall en skillnad jämfört med 

yrkeshögskola och gängse högskola. En bakomliggande faktor som eventuellt 

har betydelse är organisatorisk. Bakom yrkeshögskolan finns en statlig 

myndighet, bakom collegeformerna finns föreningar som verkar regionalt. 

Av enkätsvaren kan vi se att de kommungrupper som i större utsträckning 

uppgett att de har ett politiskt beslut angående kompetensförsörjning, också i 

högre utsträckning använder de tre utbildningsinsatserna. Vi ser vidare att 

ansvaret för dessa inom kommunerna för det mesta ligger på skola/utbildnings-

förvaltningarna. Så är det nästan uteslutande när det gäller vårdcollege. I viss 

utsträckning ligger ansvaret för yrkeshögskola och teknikcollege på 

näringslivsansvariga, det förra delat med arbetsmarknadsansvariga.  

  



 

 Företags kompetensbehov: Utmaning för kommuner 17 

Högskola, matchningsstöd och lokala projekt 
 

 I genomsnitt samarbetar 3 av 10 kommuner med universitet/högskola 

för att forma utbildningar som matchar de lokala företagens behov. Men 

variationen är stor och det finns ett storlekssamband. Bland kommuner 

med över 50.000 invånare har 58 procent ett samarbete, medan snittet 

ligger runt 40 procent för övriga kommuner. (Se vidare s 21.) 

 

 Att erbjuda systematiskt matchningsstöd för enskilda företag är 

generellt en insats som endast var fjärde kommun använder sig av. 

Vanligast är det bland storstadsförorterna, samt bland turismkommuner 

och varuproducerande kommuner.  

 

 För att få en överblick hade vi ett begränsat antalet svarsalternativ i 

enkäten. Det finns också många lokala projekt och initiativ och 14 

procent av kommunerna använde möjligheten att lämna information om 

sina insatser i öppna svar. Några sådana exempel är: 

Socialfondsprojekt, besöksnärings-/servicecollege, yrkesvux, 

klusterbildning, praktik, studiebesök, lärlingsprogram, specifika 

gymnasieprogram, behovsinventeringar, lärarsatsningar, arbets-

marknadskunskap för elever och företagsledarutbildningar.  
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Förutsättningar för 

kompetensförsörjning  
Genom enkäten ville vi ta reda på vilka förutsättningar som kommunerna själva 

ser som viktiga för att skapa en god kompetensförsörjning. Frågorna gällde dels 

vilka förutsättningar som är viktigast, dels vilka brister som finns idag. 

 

De tre viktigaste förutsättningarna följer nedan, i den ordning de svarande 

prioriterat dem. 

 Tre av fem kommuner anser att en kontinuerlig och nära dialog mellan 

företagen och kommunen är den viktigaste förutsättningen för att tidigt 

fånga upp kommande kompetensbehov.  

 

 Därnäst följer att det finns relevanta utbildningar, på till exempel 

gymnasium och yrkeshögskola, som matchar de lokala företagens 

behov.  

 

 I stort sett lika betydelsefull är kommunens attraktivitet och livsmiljö 

som kan attrahera medarbetare och locka fler invånare som på sikt kan 

ge ett större rekryteringsunderlag.  

 

De tre största bristerna följer nedan, i den ordning de svarande prioriterat dem.  

 Varannan kommun menar att ungdomars kännedom om möjliga yrken 

och utbildningsvägarna dit brister. 

 

 Nästan varannan kommun upplever en brist vad gäller samverkan med 

universitet och högskola kring lokalt förlagda utbildningar som matchar 

de lokala företagens behov.  

 

 En tredjedel av kommunerna pekar på att det saknas relevanta 

utbildningar inom till exempel gymnasium och yrkeshögskola som 

matchar företagens behov.  
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De tre viktigaste förutsättningarna rör alltså dialog, utbildning och attraktivitet. 

De tre största bristerna rör samtliga utbildning. En av bristerna, den som rör 

utbildning från gymnasial nivå, pekas även ut som en viktig förutsättning. Det 

kan betyda att det är den allvarligaste bristen, trots att den inte kommer högst. 

Utbildningssystemen är centrala i debatten om kompetensförsörjning generellt, 

och rör alla nivåer från grundskola till högskola. Kommunerna är i stor 

utsträckning huvudmän för grundläggande utbildning och det är värt att 

påminna sig om syftet med deras arbete för att möta näringslivets behov av 

kompetensförsörjning. Det vanligaste syftet med arbetet är, enligt enkäten, att 

det ska finnas utbildningssystem som matchar individens kompetens med 

företagens behov. (Se kapitel 3) Vi kan även spåra frustration över att elever 

”väljer fel” eftersom ungas kännedom om möjliga yrken och utbildningsvägarna 

dit pekas ut som den största bristen.  

Svaren om förutsättningar och brister var överlag samstämmiga mellan 

kommungrupperna. De ytterligare alternativ som fanns att välja bland redovisar 

vi inte separat här eftersom bara var fjärde kommun eller färre valde dem. Värt 

att nämna är att 4 av 10 turism- och besökskommuner påpekar brister vad gäller 

företagens omvärldsbevakning och kännedom om sitt eget kompetensbehov. De 

pekar också ut bristande tillgång till kommunikationer och därmed till en större 

arbetsmarknad. I det får de sällskap av de varuproducerande kommunerna.  

 

62% 

49% 

46% 

15% 

24% 

32% 

37% 

22% 

48% 

54% 
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En kontinuerlig och nära dialog mellan
företagen och kommunen för att tidigt

fånga upp kommande
kompetensbehov.

Att det finns relevanta utbildningar
(gymnasium, vuxenutbildning,

yrkeshögskola etc.) som matchar de
lokala företagens behov.

Kommunens attraktivitet och livsmiljö
som attraherar medarbetare eller

lockar fler invånare som på längre sikt
kan ge ett större rekryteringsunderlag.

Att högskola/universitet har lokalt
förlagda utbildningar som matchar de

lokala företagens behov.

Ungdomars kännedom om möjliga
yrken och utbildningsvägarna dit.

Förutsättningar och brister för kompetensförsörjning 

Vilka förutsättningar anser kommunen är viktigast för att skapa en
god kompetensförsörjning i er kommun?

Vilka förutsättningar anser kommunen brister idag?

Svarande kommuner, förutsättningar: 182; brister: 176 
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Samarbete 
Fler aktörer än enskilda kommuner är givetvis viktiga för att möta företags 

behov av kompetensförsörjning. I enkäten frågade vi särskilt om kommunernas 

samarbete med andra kommuner, regionala kompetensplattformar och 

högskola/universitet. Vi frågade också om lokala programråd. 

 

 

Kommun- och regionsamarbete 

9 av 10 kommuner svarar att de deltar i något kommunöverskridande samarbete 

som inkluderar näringslivets behov av kompetens. I enkäten har de svarande fått 

ange hur detta samarbete sker. Svaren visar att mellankommunalt samarbete är 

vanligast, därnäst samarbete genom den regionala kompetensplattformen. I 

tredje hand kommer annan typ av samarbete, inklusive olika typer av projekt-

samverkan. Det är framför allt socialfondsprojekt, men även specifika bransch-

projekt inom till exempel teknik eller turism. Ytterligare regionala samarbeten, 

näringslivsforum och kommunöverskridande nätverk nämns också.  
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REGIONALA KOMPETENSPLATTFORMAR 

2010 gav regeringen ett uppdrag att etablera regionala kompetensplattformar ”för 
samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt”. 
Uppdraget gäller de regionalt utvecklingsansvariga, det vill säga regioner i tio län, 
samverkansorgan/regionförbund i sju län, samt länsstyrelser i fyra län. För en del 
innebar uppdraget ny verksamhet. För andra bekräftade uppdraget behov som de 
själva redan sett och prioriterat att arbeta med.  

Programråd 

Enligt gymnasieförordningen från 2010 ska det finnas ”… ett eller flera lokala 

programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv…” på gymnasiets yrkes-

program.  

Programråden är inte reglerade ytterligare, i avsikt att låta utveckling ske efter 

lokala förhållanden. I enkäten instämde endast 30 procent i påståendet att 

programråden på gymnasiets yrkesprogram är en välfungerande form för att 

matcha utbildning och de lokala företagens behov. 15 procent avvisade 

påståendet medan 39 procent var tveksamma och övriga 16 procent inte hade 

någon åsikt. 

Samarbete med högskolor och universitet  

I enkäten anger 3 av 10 kommuner att de samarbetar med högskola/universitet 

för att utforma utbildningar som matchar lokala företags behov. Som nämnts 

under kapitel 4 är variationen stor, med ett visst storlekssamband. För större 

städer finns samarbete i de allra flesta kommuner, och även varuproducerande 

kommuner ligger tydligt över genomsnittet. Storstadsförorter, pendlings- samt 

glesbygdskommuner ligger lågt. 

  

29% 

38% 

22% 

8% 
3% 

Kommunöverskridande samarbete 

Ja, via kompetensplattformen i vår
region

Ja, via mellankommunalt sam-
arbete

Ja, på annat sätt

Nej

Vet ej

Antal svarande kommuner: 196 
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Endast 9 procent av kommunerna instämmer i påståendet att högskola/ 

universitet och lokala företag har en välfungerande samverkan och överför 

kunskap mellan varandra. 36 procent avvisar påståendet, 49 procent är tvek-

samma, medan 6 procent svarar att de inte vet. Att så många är tveksamma 

beror rimligtvis på att de inte har ett samarbete idag som går att uttala sig om.  

Kommuner anser generellt att samarbete med högskola och universitet är 

viktigt, oavsett om man har det eller ej. Det vet vi efter tidigare kartläggningar 

och det bekräftade även de intervjuer som föregick enkäten. Angående 

utbildning frågar kommunerna efter samarbete som är lyhört för rätt 

dimensionering och innehåll i utbildning, för behovet av lokalt förlagd 

utbildning samt för behovet av anpassad utbildning – till exempel utbildning på 

distans.  

SKL-studien Kommuner och universitet/högskolor i samverkan från 2010 visar 

att ökad samverkan mellan företag och högskola är näst viktigaste syfte för 

kommuners högskolesamarbete. Högst kommer stärkt attraktionskraft.  

Den mindre andel kommuner som samarbetar med en högskola är inte nöd-

vändigtvis nöjda. De större städerna, som har det avgjort mesta samarbetet, har 

också tydligast uppfattning om detta. Inom gruppen tycker 6 av 10 kommuner 

att det fungerar dåligt, medan 3 av 10 kommuner tycker att det fungerar väl. En 

förklaring till missnöjet kan vara att de större städerna finns nära större läro-

säten som är mer inriktade på att bedriva akademiskt meriterande forskning 

samt rekrytera och utbilda studenter i ett nationellt perspektiv än på det lokala 

arbetslivets behov.  

I kommunen står de näringslivs- och utbildningsansvariga för högskole-

samarbetet, enligt enkätsvaren. I de öppna svaren syns också konstellationer 

kopplade till specifika näringar, till exempel gruvnäring, samt lärcentrum, 

kommunsamarbeten, regionförbund, handelskamrar med flera. 
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Kommunernas syn på 

företagen 
Företagen ser brist på lämplig arbetskraft som det näst största hindret för 

tillväxt. Hindret upplevs både större och mindre beroende på företagsstorlek och 

bransch. Det visar Tillväxtverkets rapport Förutsättningar för konkurrens-

kraftiga företag. Företagens villkor och verklighet från 2014. Att hitta personer 

med tillräcklig yrkeserfarenhet och specifik kompetens ses som ett större hinder 

än att hitta personer med rätt utbildning.  

I vår enkät uppger 66 procent av kommunernas näringslivsansvariga att 

företagen i kommunen anser att det råder brist på personer med rätt kompetens 

att anställa. 23 procent är tveksamma och 7 procent menar att företagen inte 

upplever sådana svårigheter.  

 

 

 

Företag råder över sin egen verksamhet, men vad anser kommunerna att 

företagen själva bör göra i ett läge när så många upplever problem att kunna 

rekrytera personal med lämplig kompetens?  

I enkäten fick de svarande peka ut två av fem föreslagna åtgärder. Svaren visade 

att kommunerna i första hand frågar efter engagemang. De flesta kommuner, 
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åtta av tio, menar att företagens enskilt viktigaste åtgärd är att ta en egen aktiv 

roll i kompetensförsörjningsarbetet. Sådana åtgärder kan exempelvis vara att 

erbjuda praktikplatser, informera om branschen, involvera sig i undervisning 

eller delta i olika forum.  

Över hälften av kommunerna anser att företagen bör tydliggöra och 

kommunicera sina kompetensbehov till utbildningsanordnare såsom kommun, 

arbetsförmedling, med flera. En tredjedel pekar ut vikten av att vara en attraktiv 

arbetsgivare som erbjuder karriärmöjligheter och god arbetsmiljö. Endast en av 

tio kommuner anser att omvärldsbevakning med långsiktig kompetensplanering 

respektive att ta initiativ till dialog om kompetensförsörjning är viktiga åtgärder 

för företagen. 

”Företagen har fokus på veckans eller månadens leveranser 

och tar sig inte tid att se framåt tre–fyra år ens. Det resulterar 

i kortsiktiga lösningar och mer av att ’släcka bränder’.” 

Engagemang 

Bara 35 procent av kommunerna anser att företagen har god kunskap om vilken 

kompetens de behöver på längre sikt. Mer än hälften (53 procent) av 

kommunerna är tveksamma, medan 9 procent menar att företagen inte har 

tillräckligt god kunskap.  

Det ligger i linje med en inledande intervjustudie som visade en frustration hos 

kommunerna över vad de upplever som bristande förmåga hos företagen att 

identifiera och kommunicera sina behov av kompetens. De intervjuade menade 

att företagen lägger fokus på den dagliga driften, vilket innebär att man inte 

höjer blicken och tar sig an frågor om strategisk kompetensförsörjning. 

Samtidigt fanns viss förståelse för svårigheter att exempelvis hinna med att ta 

emot elever och engagera sig i insatser gemensamt med kommunen.  

 

 

 

 

Instämmer 
23% 

Tveksam 
46% 

Instämmer ej 
19% 

Vet ej 
12% 

Företagen engagerar sig i andras initiativ för att lösa sina 
behov av kompetensförsörjning 

Antal svarande kommuner: 183 
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Få av kommunerna (13 procent) uppger att företagen själva är initiativtagare i 

samarbeten som rör kompetensförsörjningsfrågor. Knappt en fjärdedel anser att 

företagen engagerar sig i andras samarbetsinitiativ för att lösa sina 

kompetensbehov.  

Ett lågt intresse från företagen kan naturligtvis bero på att insatser uppfattas 

som irrelevanta för företagets verksamhet. Vissa insatser kan ha förväntad 

effekt på flera års sikt, eller ha ett utfall som inte går att garantera. Vilka 

förväntningar företagen har på kommunen och hur de ser på sin egen roll är 

väsentliga frågor som ligger utanför vår enkät.  

I båda frågorna är antalet tveksamma kommuner stort, cirka hälften, vilket kan 

tyda på osäkerhet i frågan eller på att det är svårt att ge ett generellt svar. Det 

kan se mycket olika ut beroende på om de svarande ser mindre eller större 

företag framför sig.  

Vi konstaterar att när kommunerna listar de viktigaste förutsättningarna och de 

största bristerna pekar de inte ut företagen, utan håller sig nära sina egna 

insatser. 
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Mönster och 

möjligheter 
SKL:s enkät till näringslivsansvariga i samtliga kommuner visar att de flesta 

kommuner har företagens behov av kompetensförsörjning på sin agenda. Vi kan 

också se en del mönster och utvecklingsmöjligheter. 

Utbyte mellan ansvariga för näringsliv och utbildning 

Vad vill kommunerna uppnå i sitt arbete med företagens kompetensförsörjning? 

I topp kommer utbildningssystem som matchar individens kompetens med 

företagens rekryteringsbehov. Ett syfte där det verkar finnas en stor potential i 

ökat utbyte mellan kommunens näringslivs- och utbildningsansvariga tjänste-

män, men även andra som de arbetsmarknadsansvariga. 

I enkäten kan vi å ena sidan se att de näringslivsansvariga har återkommande 

dialoger med företagen, och ser det som den viktigaste förutsättningen för att 

skapa god kompetensförsörjning. Å andra sidan ser vi att det främst är de 

utbildningsansvariga som hanterar yrkeshögskola, teknikcollege, vård- och 

omsorgscollege samt programråd. De kommuner som kan hålla ihop uppgiften 

som näringslivsfrämjare med uppgiften som utbildningsanordnare verkar med 

andra ord ha en del att vinna. Alla de nämnda utbildningsformerna har lyhörd-

het för arbetslivet som uttalad del av sitt syfte och i arbetet med dem bör man 

kunna dra nytta av de näringslivsansvariga tjänstemännens etablerade företags-

kontakter och dialogforum.  

Utbildningsfokus och verksamhetsfokus 

Svårigheten att förutsäga framtiden är en svaghet som alla arbetsgivare får dras 

med. Bra arbetsmarknadsprognoser är ett verktyg, individens fria gymnasieval 

något att respektera, men sannolikt kan fler kontaktytor mellan arbetsliv och 

utbildning leda till mer medvetna och välinformerade val.  

Det finns flera lokala exempel på samarbeten mellan företag och skola, några av 

dem presenteras i SKL:s rapport Framtidsval och arbetsliv från 2013. Bland 

dem finns Falköpings kommun, som utgår från entreprenöriellt lärande i sin 

arbetsmodell som sträcker sig från förskole- till gymnasieålder. Hultsfreds 

kommun kopplar ihop arbetet med studie- och yrkesvägledning till kommunens 

näringslivsprogram. Västmanlands kommuner tillämpar lektionskonceptet 

Arbetsmarknadskunskap i skolan. I det uppmärksammas elever på mängden 

KAPITEL

 
 

8  

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/framtidsval-och-arbetsliv-exempel-fran-kommuners-studie-och-yrkesvagledning.html
http://www.falkoping.se/utbildningforskola/praktikiskolan/elevpraktikvisa.4.7865cfaf121d36819ec80005042.html
http://www.hultsfred.se/kategori/invanare/utbildning-forskola/naringsliv-skola/
http://www.hultsfred.se/kategori/invanare/utbildning-forskola/naringsliv-skola/
http://www.arbetsmarknadskunskap.se/vastmanland/
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yrken som finns, att de kan bli eftertraktade på fler håll än de känner till, av de 

branscher som behöver arbetskraft. 

Det finns förstås flera goda skäl för en kommun att fokusera på utbildning som 

en väg till bättre kompetensförsörjning. Det finns också skäl att ha en 

verksamhetsfokuserad strategi riktad till företag vid sidan av en mer studie- och 

yrkesvägledningsfokuserad riktad till skolor och unga. 

Företag frågar efter yrkeserfarenhet. I Tillväxtverkets rapport Företagens villkor 

och verklighet anser företagen att det är svårare att hitta personer med tillräcklig 

yrkeserfarenhet än att hitta personer med rätt utbildning. Det finns intressanta 

projekt där olika initiativtagare har använt kreativa metoder för att matcha 

behov och efterfrågan. Gemensamt för projekten är att de har gett arbetsgivare 

möjlighet att rekrytera genom att utmana deras föreställningar om vilken 

kompetens och vilka personer som passar deras rekryteringsbehov.
1
 

Kompetensförsörjning är även en intern process i företagen – inte bara att 

rekrytera nya anställda. I SKL:s socialfondsrapport syns omfattningen av 

kommunägda projekt där kommuner och regioner tar på sig uppgiften att främja 

sådant strategiskt arbete riktat till näringslivet. Ett exempel är 

Göteborgsregionens arbete för att stärka företags konkurrenskraft genom 

arbetsprocesser för strategisk kompetensförsörjning. SIS standard om 

ledningssystem för kompetensförsörjning är delvis ett resultat av 

Göteborgsregionens tretton kommuners fleråriga arbete.  

 

 

                                                      
1
 Tre exempel: I projektet Jobbsökarna, som Företagarna och Arbetsförmedlingen drivit, 

har  arbetsförmedlares personliga besök hos företag och självständiga analyser av 
företagets kompetensbehov gett några hundra nya jobb.  

Genom projektet Nationell matchning, som vuxit fram ur samarbete mellan kommunerna 
Södertälje, Göteborg och Malmö ihop med Arbetsförmedlingen, har flera hundra 
utlandsfödda akademiker fått jobb genom otraditionellt arbete med fysiska möten mellan 
arbetssökande och arbetsgivare.  

I ett mindre projekt har fackförbundet DIK ihop med arbetsgivarorganisationen 
IT&Telekomföretagen testat ifall en bibliotekaries eller arkivaries kompetens är 
överförbar till IT-sektorn, till exempel kompetens om komplexa informationssystem.  

 

http://www.intra.businessregion.se/huvudmeny/foretagsutveckling/strategiskkompetensforsorjning.4.71afca6e108b45625dc8000331.html
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Förutsättningar 

Svaren på enkäten visar att strukturella förutsättningar som demografi och 

näringsstruktur har betydelse, men de visar även på att det finns 

manöverutrymme.  

Ett exempel på vad strukturella förutsättningar betyder finns i arbetets syfte. För 

kommunerna som är förorter till de tre storstäderna är syftet främst att mota 

arbetslöshet. För glesbygdskommunerna är det främst att behålla företag på 

orten. De skiljer sig alltså på var sitt logiskt vis från huvuddelen av 

kommunerna. 

Kommuner som är förorter till större städer och pendlingskommuner arbetar 

mer sällan med företagens behov av kompetensförsörjning än andra. Ett faktum 

som kanske förklaras av pendlarstrukturen. Deras grannkommuner, varav 

många är residensstäder eller regioncentra, arbetar å andra sidan mer med 

frågorna. Antingen förstärker det skillnaderna mellan kommuner med olika 

förutsättningar, eller så kompenseras skillnaderna eftersom det finns ett 

regionalt sammanhang.   

Befolkningsstorlek och resurser har betydelse för hur omfattande kommunernas 

arbete är, men ett par saker verkar bero på andra faktorer. Den första är att 

politiska beslut som förankrar arbetet verkar ha viss betydelse för om 

kommunerna tillämpar de utbildningsinsatser som kräver resurser att gå in i och 

verka inom färdiga ramverk. Den andra är att mönstret för de kommuner som 

engagerar sig i YH-utbildningar följer storleksförhållandena, medan 

collegemodellen inte gör det, utan är tillämpbar oavsett storlek.  

Högskolesamarbete för att främja de lokala företagens behov är ett uppenbart 

utvecklingsområde av enkätsvaren att döma, med delvis motstridiga intressen, 

men där det finns goda exempel på lärosäten som samverkar utan att se det som 

ett motsatsförhållande till akademiska krav.  

Lokala programråd är en kontaktyta mellan skola och företag som borde kunna 

nyttjas mer, kanske med koppling till regional nivå. I de regionala kompetens-

plattformarnas arbete finns till exempel forum där både branschföreträdare och 

utbildningsanordnare möts. Med funktionella arbetsmarknadsregioner som går 

över kommungränser bör kommunalt-regionalt samarbete överhuvudtaget vara 

en poäng, men likafullt samarbetar kommuner och regionala 

kompetensplattformar olika mycket.  

Metoder och resultat 

Kommunerna väljer själva om och hur de vill arbeta för att möta företagens 

behov av kompetensförsörjning. Det kräver rimligtvis en del överväganden. 

Som nämndes i kapitel 2 är det egna arbetet i förhållande till andra aktörer ett 

sådant övervägande. Om företag inte själva kan få till sin kompetensförsörjning, 

vem ska då göra det?Är det kommunen, eller kompetensplattformen, eller 

företagens bransch- och intresseorganisationer, eller en myndighet som 

Arbetsförmedlingen?  

I intervjuerna som föregick enkäten ställde vi frågor som: Hur vet ni 

näringslivets behov framöver? Hur kan ni veta att ni gör rätt saker, när 

företagen själva har svårt att identifiera sina behov? Hur vet ni att arbetet ger 

resultat?  

Svaren gav oss bekräftelse på att det är svårt. De visade också stora variationer i 

vad kommunerna menade med kompetensförsörjning och näringslivets behov.  
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Det finns därför uppenbart utrymme att utveckla arbetsmetoder och ta del av 

erfarenheter från de som har kommit längre. Ytterligare frågor att ställa sig är 

till exempel: Vilka företag vill vi ska nås av kommunens insatser? Arbetar vi för 

resultat på kort eller lång sikt? Ser vi framväxande branscher eller riskerar vi att 

cementera näringslivsstrukturen i vår kommun?  

Ibland uttrycker företag tacksamhet över att en kommun tar på sig en 

sammanhållande och administrativ roll för företagssatsningar. Ibland ifrågasätts 

att kommuner driver projekt för företag. Intervjuerna visade kommunernas 

frustration över att företag agerar för kortsiktigt, och i enkätresultaten syns 

motsvarande besvikelse över att företag inte deltar i olika initiativ. De 

ömsesidiga förväntningarna mellan kommun och företag är ett område att gå 

vidare med, liksom hur ansvarsfördelning ska se ut mellan olika inblandade 

lokala, regionala och nationella aktörer.  
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Bilaga: SKL:s kommun-

gruppsindelning 

Svarsfrekvens kommungrupper 

Nedan återfinns enkätens svarsfrekvens för respektive kommungrupp. En karta 

över kommungrupperna finns på nästa uppslag. På webbsidan skl.se kan du läsa 

mer om indelningen under Kommungruppsindelning - SKL. Där kan du också 

se vilka kommuner som ingår i vilken grupp.  

    

Kommungrupp Antal Antal svarande kn Andel svarande kn 

Storstäder 3 1 33 % 
Förortskommuner till storstäder 38 24 63 % 
Större städer 31 16 52 % 

Förortskommuner till större städer 22 19 86 % 
Pendlingskommuner 51 35 69 % 

Turism- och besöksnäringskommuner 20 14 70 % 
Varuproducerande kommuner 54 43 80 % 

Glesbygdskommuner 20 12 60 % 
Kommuner i tätbefolkad region 35 25 71 % 

Kommuner i glesbefolkad region 16 9 56 % 

Summa 290 198 68 % 

Indelning 

Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning började gälla den 

1 januari 2011. Indelningen innehåller tio kommungrupper. Nästa revidering 

sker år 2016. 

1. Storstäder - Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. 

(3 kommuner)  

2. Förortskommuner till storstäder - Kommuner där mer än 50 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste 

utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna. (38 kommuner) 

3. Större städer - Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad 

överstigande 70 procent. (31kommuner)  

4. Förortskommuner till större städer - Kommuner där mer än 50 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan kommun. Det vanligaste 

http://www.skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html


 

 Företags kompetensbehov: Utmaning för kommuner 31 

utpendlingsmålet ska vara någon av de större städerna i grupp 3. (22 

kommuner)  

5. Pendlingskommuner - Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen 

pendlar till en annan kommun. (51 kommuner)  

6. Turism- och besöksnäringskommuner - Kommuner där antalet gästnätter på 

hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 per invånare eller där antalet 

fritidshus överstiger 0,20 per invånare. (20 kommuner)  

7. Varuproducerande kommuner - Kommun där 34 procent eller mer av 

nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och 

utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet (SNI2007) (54 kommuner) 

8. Glesbygdskommuner - Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent 

och mindre än åtta invånare per kvadratkilometer. (20 kommuner) 

9. Kommuner i tätbefolkad region - Kommun med mer än 300 000 personer 

inom en radie på 112,5 kilometer. (35 kommuner) 

10. Kommuner i glesbefolkad region - Kommun med mindre än 300 000 

personer inom en radie på 112,5 km. (16 kommuner) 
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Kompetensförsörjnings- och matchningsproblem engagerar många. Företagens 

behov av kompetens finns även på kommunernas agenda. För att få mer 

kunskap om kommunernas insatser genomförde SKL en enkät till samtliga 

kommuner.  

Rapporten Företags kompetensbehov: Utmaning för kommuner visar resultaten 

av enkäten. Rapporten handlar om kommunernas faktiska arbete, och om deras 

syn på kommuners respektive företags ansvar och möjligheter.  
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